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SINDICATO DOS CORRETORES DE IMÓVEIS
NO ESTADO DE GOIÁS

Contribuição Sindical 2014
O SINDIMÓVEIS-GO esclarece que a Contribuição tem
caráter compulsório, portanto, é uma obrigação do profissional
liberal recolher anualmente este tributo e caso não o faça estará
sujeito a sanções que podem chegar até a suspensão do
exercício profissional.
O recolhimento está amparado nos arts. 578 a 610 da CLT e
ainda Nota Técnica do Ministério do Trabalho. A participação da
classe é fundamental para que possamos continuar lutando
pelos interesses coletivos e valorização profissional.
A Confederação Nacional dos Corretores de Imóveis, CNPL,
encaminhará GRCS, pelo correio, a todos os Corretores de
Imóveis que estejam em dia com as informações cadastrais
junto ao sindicato, ou seja, a entidade representativa da
categoria.
“Art.579 - A contribuição sindical é devida por todos aqueles
que participarem de uma determinada categoria econômica ou
profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do Sindicato
representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo
este, na conformidade do disposto no art. 591”.

Penalidades
Lembramos que na falta de pagamento, cabe ao Sindicato
promover a respectiva COBRANÇA JUDICIAL, conforme o
artigo 606 da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
Valor:
centavos )

Vencimento: 28/02/2014
Pagamento sem multa e juros até o dia 14/03/2014

O SINDIMÓVEIS está à disposição para
esclarecimento de eventuais dúvidas
pelo telefone (62) 3942-6530.

CEPSINDIMÓVEIS

Mantenedora: Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de Goiás

Seja uma corretora
ou corretor de imóveis
O curso é autorizado
pelo CEE/CEP
e COFECI.

R$ 203,40 (Duzentos e três reais e quarenta

Curso Técnico em
Transações Imobiliárias
Novas Turmas!

O CEPSINDIMÓVEIS visa formar profissionais aptos a atuarem no competitivo
mercado imobiliário, capaz de realizar atividades ligadas ao setor, além de se tornar um
especialista na área, onde desenvolva uma base humanista para ampliar suas perspectivas,
detectando oportunidades do mercado imobiliário.

Empresas imobiliárias, solicitem um representante para informações e inscrições

Ligue agora: 3942-6530 ou acesse www.sindimoveis-go.org.br

Curso de Locação
de Imóveis Urbanos
25, 26 e 27 de março
Maiores informações,
através do fone:

(62) 3942-6530

Comunicado
Feriado de Carnaval
O SINDIMOVEIS-GO comunica aos
associados que nos dias 03 e 04 de março não
haverá expediente em decorrência ao feriado de
carnaval.
Retornaremos nossas atividades no dia 05
de março a partir das 12:00 hs.
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